






 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Атестаційний екзамен із психології для студентів, що здобувають вищу 
освіту на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 053 Психологія, 
проводиться як форма підсумкового контролю знань за результатами 
стаціонарного та заочного навчання. 

Метою іспиту є виявлення ступеня відповідності до кваліфікаційних 
вимог  компетентностей набутих студентами та перевірка досягнень результатів 
навчання, визначених Стандартом вищої освіти та освітньою програмою за 
спеціальністю 053 «Психологія». 

Атестаційний екзамен з психології проводиться як комплексна перевірка 
знань і умінь випускників з дисциплін, передбачених навчальним планом. 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 
психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і 
невизначеністю умов. 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 
досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних 
явищ. 
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 
формулювати аргументовані висновки та рекомендації 
Очікувані результати: 
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 
інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 
психологічного дослідження та технології психологічної допомоги 
ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження 
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки 
ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців 
і нефахівців. 
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 
процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 
щодо їх розв’язання 



 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забез  
ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 
діяльності. 
ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 
оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії 
ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів 
когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного 
стану. 
Студент повинен знати та вміти:   

- володіти необхідними навичками, вміннями, здібностями до організації 
та виконання суспільної, соціальної, професійної діяльності, яка сприяє 
прогресу нашого суспільства; 

- володіти здібностями до розуміння глобальних проблем у відповідності 
з соціально-економічними умовами, культурними та національними 
традиціями, набути вміння науково мислити, відстоювати власну точку зору й 
активно впроваджувати її в життя; 

- мати нахил до аналітичного мислення, постійного самовдосконалення, 
прагнення до підвищення своєї педагогічної майстерності, психологічної 
компетентності, культурного рівня, він повинен володіти основами вітчизняної 
та світової культури, мати потребу до постійного духовного та фізичного 
самовдосконалення; 

- мати достатній рівень науково-практичного розуміння своєрідності, 
унікальності й особливої ролі становлення особистості на різних вікових 
етапах, супідрядності мотивів, довільності поведінки, внутрішніх інстанцій, 
самосвідомості особистості; 

- володіти інтегрованим підходом до особистісно-орієнтованої моделі 
освіти; 

- знати та вміти виконувати вимоги Положення про психологічну службу 
в системі освіти України; 

- знати перелік обов’язкової документації практичного психолога, вимоги 
до її оформлення та збереження. 

 
Програму іспиту складено на основі навчально-методичних комплексів 

основних дисциплін, що викладалися протягом навчання студентів в 
університеті:  вікової психології,  клінічної психології, експериментальної 
психології, соціальної психології, педагогічної психології, історії психології.  

Результати складання іспиту мають засвідчити достатній рівень 
розуміння студентами, які претендують на ступінь бакалавра, теоретико-
методологічних основ психологічної науки й практики, знання історії розвитку 
психології та змісту основних науково-психологічних концепцій, уміння 
виконувати самостійні психологічні дослідження та аналізувати індивідуально- 



 

і соціально-психологічні явища, володіння класичними та сучасними методами 
надання психологічної допомоги 

Атестація здійснюється на підставі оцінки професійних  знань, умінь та 
навичок випускників, передбаченими освітніми характеристиками фахівців за 
спеціальністю 053 Психологія. 

Шляхом проведення атестаційного екзамену здійснюється перевірка й 
оцінка науково-теоретичної та практичної фахової підготовки, з метою 
встановлення  рівня їх підготовки вимогам державних  та галузевих стандартів, 
навчальним планам та і програмам підготовки.  

За результатами складання атестаційного іспиту вирішується питання про 
присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома 
(звичайного зразка чи з відзнакою). 
 

ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА 
АТЕСТАЦІЮ 

1. Клінічна  психологія 
Метою атестації  з навчальної дисципліни "Клінічна психологія" є 

діагностика глибини теоретичних знань  щодо фундаментальних теоретичних 
засад клінічної психології; сформованості уявлення про місце клінічної 
психології в контексті інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими 
суміжними дисциплінами (медичною психологією, нейропсихологією, 
патопсихологією, психіатрією, віковою психологією, педагогікою, 
психофізіологією); знання основних понять та проблем клінічної психології; 
загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішуваними клінічною 
психологією; сформованість уявлень про основні складові розділи сучасної 
клінічної психології: патопсихологію, нейропсихологію, психосоматичні 
розлади і аномальну ґенезу психічного розвитку; знання основних принципів і 
методів діагностичних досліджень у клініці; основних підходів до критеріїв 
психічної норми; систем класифікації індивідів з психічними розладами. 

2. Експериментальна  психологія 
Метою атестації  з навчальної дисципліни "Експериментальна  психологія" 

є діагностика глибини теоретичних знань   цілей, припущень і вимог наукового 
дослідження психологічної реальності; розбіжностей між науковим і ненауковим 
дискурсом в психології, принципів неексперіментальних, квазі-
експериментальних і експериментальних дизайнів дослідження – та їх відносно 
сильні і слабкі сторони; статистичні критерії для випадкового і категоріального 
аналізу даних, основні алгоритми системного підходу, 
сформованість вмінь  використовувати навички критичного мислення в 
психології, створювати програми психологічного дослідження, здійснювати 
дослідження за різними схемами, проводити елементарний аналіз даних 
результатів досліджень, писати інтерпретацію результатів і візуалізувати їх. 

3. Вікова  психологія 
Метою атестації  з навчальної дисципліни "Вікова  психологія" є 

діагностика глибини теоретичних знань основних понять вікової психології; 
теорії та періодизації психічного розвитку; природи та основних форм 



 

виявлення особливостей психічного розвитку на кожному віковому етапі; 
методів дослідження вікових особливостей розвитку людини; оволодіння 
уміннями проводити аналіз проблем психічного розвитку, визначати вік 
людини у конкретній ситуації, оцінювати рівень розвитку психічних процесів 
та особистісних властивостей людини певного віку за допомогою відповідних 
методик та технологій аналізу, самостійно відбирати методики дослідження, 
грамотно використовувати вікові рекомендації. 

4. Соціальна  психологія  
Метою атестації  з навчальної дисципліни "Соціальна  психологія" є 

діагностика глибини теоретичних знань основних категорій соціальної 
психології, історичних передумов та перспектив її розвитку, найбільш відомих 
теорій особистості, основних методів соціально-психологічного дослідження, 
засобів та способів соціально- психологічного впливу в процесі спілкування, 
особливостей групової діяльності, психологічних особливостей великих 
соціальних груп та масових явищ, особливості сучасних прикладних соціально-
психологічних досліджень. 

5. Педагогічна психологія  
Метою атестації  з навчальної дисципліни "Педагогічна психологія" є 

діагностика глибини теоретичних знань основних категорій та історичних 
передумов виникнення і розвитку педагогічної психології як науки; 
закономірностей психічного розвитку і формування особистості підростаючої 
дитини в процесі її навчання і виховання; закономірностей виникнення та 
розв’язання вікових криз протягом онтогенезу від народження до смерті; 
потенційних можливостей і тенденцій розвитку творчих здібностей 
особистості, а також потреб у самовихованні і самоосвіті. 

6. Історія психології  
Метою атестації з навчальної дисципліни «Історія психології» є 

діагностика знань  основних підходів вчених до предмета історії психології; 
основних етапів розвитку психологічної науки в онтогенезі та соціогенезі; 
виникнення, розвитку психології від найдавніших часів до наших днів; про 
розвиток наукових психологічних знань за кордоном та в Україні. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ККІ 
 
Клінічна психологія 
Програма дисципліни. 
Предмет і структура клінічної психології. Дефініції клінічної, медичної, 

нейропсихології. Об'єкт і спрямованість клінічної психології. Практичні задачі і 
функції клінічних психологів. Етичні проблеми роботи клінічного психолога. 
Теоретичні основи і дослідницькі проблеми клінічної психології. Базові 
категорії теоретичного апарату. Поняття внутрішньої картини хвороби. 
Критерії психічної норми. Системи класифікації індивідів за психічними 
розладами. Історія розвитку уявлень про захисні механізми. Захисні механізми 
як невід'ємна частина структури особистості. Стрес і копінг як модератори 
психічних розладів. Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх 



 

виникнення. Психологічні реакції хворих на захворювання. Психосоматичні 
хвороби та моделі їх формування. Принципи побудови діагностичних 
досліджень у клініці.  Мінесотський багатошкальний особистісний 
опитувальник (MMPI). 
Питання: 
1. Предмет і структура клінічної психології. 
2. Дефініції клінічної, медичної, нейропсихології і патопсихології. 
3. Практичні задачі і функції клінічних психологів.  
4. Етичні проблеми роботи клінічного психолога.  
5. Психологічні концепції розладу.  
6. Системи класифікації індивідів за психічними розладами.  
7. Критерії психічної норми. 
8. Види і угрупування захисних механізмів.  
9. Типи ставлення особистості до хвороби.  
10. Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці.   
11. Оцінні шкали ММРІ, їхня конфігурація і інтерпретація.  
12. Алгоритм інтерпретації методики ММРІ. 
13. Клінічні шкали, їхня інтерпретація. 
14. Методи психологічного дослідження, орієнтовані на виявлення 
характерологічного типу. 
15. Проективні методи дослідження особистості.  

 
Експериментальна психологія  
Програма дисципліни. 
Експериментальна психологія як самостійний науковий напрямок. 

Предмет і завдання експериментальної психології. Історичні аспекти 
експериментальної психології. Класичні експерименти в психології. 
Методологічні аспекти психологічного дослідження. Етика наукового 
дослідження. Класифікація методів психологічного дослідження. 
Неекспериментальні методи в психології: спостереження, бесіда, опитування, 
тести. Експеримент. Його види. Організація та проведення психологічного 
експерименту. Експериментатор і випробуваний. Експериментальне 
спілкування. Загальне уявлення про гіпотезу та її перевірку в науковому 
дослідженні. Види гіпотез. Особливості психологічного вимірювання. Види 
оціночних шкал, що використовуються в психологічному дослідженні. 
Характеристика змінних, що застосовуються в експерименті. Способи 
контролю змінних. Поняття про валідність експерименту та її види. Поняття 
про експериментальну вибірку, критерії та способи її створення. 
Експериментальні дослідницькі плани. Класифікація експериментальних планів 
за Кемпбеллом. Спеціальні методи планування експериментального 
дослідження. Сутність статистичного аналізу даних в психології 

 
Питання: 

1. Теорії і гіпотези в психології. Види гіпотез. 
2. Розрізнення понять «метод», «методика», «методологія» в психології 



 

3. Класифікація та характерні риси емпіричних методів в психології. 
4. Метод спостереження в експериментальній психології. Одиниці і категорії в 
методі спостереження.  
5. Структура та проведення психологічного експерименту. 
6. Психологічні закономірності, що визначають поведінку особистості в 
умовах експерименту. 
7. Класифікація експериментальних планів за Кемпбеллом. Типи 
експериментальних планів. 
8. Взаємовідношення між змінними в психологічному дослідженні. 
9. Незалежні і залежні змінні, проміжні та контрольні змінні в 
експериментальному дослідженні. 
10. Загрози валідності і надійності в психологічному дослідженні. Способи 
їхнього уникнення. 
11. Поняття про експериментальну вибірку. Умови і способи створення 
експериментальної вибірки. 
12. Класичні експерименти в загальній психології. 
13. Класичні експерименти в клінічній психології. 
14. Класичні експерименти в соціально-психологічних дослідженнях. 
15. Експерименти у віковій психології. 
 

Вікова психологія 
Програма дисципліни. 
Предмет психології розвитку та механізми розвитку. Методи вікової 

психології. Періодизація психічного розвитку особистості (за Г.Крайг). 
Психосоціальний розвиток в теорії Е. Еріксона. Кризи в розвитку людини 
(криза 1 року, 3 та 7 років). Особливості психічного розвитку прейнета та 
немовляти. Готовність дитини до навчання у школі. Розвиток мислення за                 
Ж. Піаже. Особливості підліткового віку. Акцентуації характеру. Особистість 
зрілого віку: основні характеристики. Теорії старіння. Успішне старіння: 
сучасний підхід. Великий біологічний цикл і кризові періоди за Б.Й. Цукановим 

  
Питання 

1.      Характеристики і механізми розвитку особистості. 
2.      Розбіжності у періодизаціях психічного розвитку особистості. 
3.      Вікові кризи людини. 
4.      Пренатальний розвиток і народження дитини: сучасний погляд. 
5.      Сучасний підліток у змінних умовах розвитку суспільства. 
6.      Сучасний юнак у змінних умовах розвитку суспільства 
7.      Психосоціальні кризи в теорії Е. Еріксона та їх позитивне  вирішення. 
8.      Застосування лонгітюдного методу та методу аналізу продуктів діяльності 
у психології розвитку. 
9.      Перерахуйте критерії успішного старіння. 
10.  Наведіть особливості людини дорослого(зрілого) віку. 
11.  Розвиток мислення за Ж.Піаже. Пояснити феномени синкретизму 
мислення,  егоцентризму, анімізму, збереження кількості речовини. 



 

12.  Приведіть основні критерії інтерпретації малюнку "Неіснуюча тварина" 
13.  Поясніть як акцентуації підлітків кореспондують з їх "точкою найменшого 
опору". 
14.  Наведіть приклади та пояснить критерії використання методик, 
спрямованих на визначення готовності дитини до школи. 
15.  Розрахуйте тривалість великого біологічного циклу та точки фазової 
сингулярності, виходячи з певного тау-типу, згідно з теорією Б.Й. Цуканова 
 

Соціальна психологія  
Програма дисципліни. 
Соціальна психологія як наука. Предмет соціальної психології і його 

особливості. Основні етапи становлення соціальної психології як наукової 
дисципліни. Методи соціально-психологічного дослідження. Особистість як 
предмет соціальної психології. Етапи та соціально-психологічні  механізми 
соціалізації особистості. Соціальні ролі особистості. Соціальна психологія груп 
та соціально - психологічні феномени. Класифікація груп у соціальній 
психології. Соціальна психологія малих  груп. Поняття групової динаміки, 
основні етапи розвитку малої групи. "Огруплене мислення" та методи його 
подолання.  Психологічні характеристики великих соціальних груп. Масові 
комунікації  та масове спілкування. Основні моделі та засоби масової 
комунікації. Еталони або стереотипи сприйняття людини у масовому 
спілкуванні. Етичні групи як вид великих соціальних груп. Етнічні стереотипи. 
Соціально-психологічні особливості міжособистісного спілкування.  Етапи 
розвитку міжособистісного контакту.   
 

Питання 
1. Соціальна психологія як наука. Предмет соціальної психології і його 
особливості. 
2. Основні етапи становлення соціальної психології як наукової дисципліни 
3. Методи соціально-психологічного дослідження. 
4. Особистість як предмет соціальної психології 
5. Класифікація груп у соціальній психології 
6. Поняття групової динаміки. Основні етапи розвитку малої групи 
7. Поняття невербальних  засобів спілкування.  
8. Психологічні характеристики великих соціальних груп 
9. Еталони або стереотипи сприйняття людини у масовому спілкуванні 
10. Етнічні стереотипи. 
11. Наведіть прикладі соціальних ролей особистості. 
12. Опишіть соціально-психологічні  механізми соціалізації особистості та 
наведіть приклади 
13. Опишіть ознаки  "огруплення мислення".  
14. Покажіть особливості кожного етапу розвитку міжособистісного контакту 
15. Опишіть основні моделі масової комунікації 
 

                                                                                                                                 



 

Педагогічна психологія 
Програма дисципліни. 
Напрями  педагогічної психології  у ХХІ столітті. Основні підходи до 

вирішення проблеми готовності дітей до навчання у школі. Основні сфери дії 
педагогічної психології. Психологічні особливості педагогічного спілкування. 
Психологічні основи попередження  неуспішності школярів  у навчанні. Моделі 
змішаного навчання за Стейкер і Хорном Поняття «учбова діяльність». Поняття 
про учіння. Види самоконтролю та самооцінки в учбовому процесі. Основні 
риси співвідношення навчання і розвитку (за Л.С. Виготським). Принципи 
структури професійної самосвідомості вчителя. Методика діагностики рівня 
шкільної тривожності А. Філіпса. Особливості методики «Лабіринт» (за Л.А. 
Венгером). Проективна методика оцінки соціальної пристосованості дитини 
молодшого шкільного віку    ( за Рене Жилем). Методика «Кінетичного 
малюнку сім’ї»  (за Р. Бернсом). Методика  «Постановка учбових цілей» (за Б. 
Блумом). 

 Питання 
1. Напрями  педагогічної психології  у ХХІ столітті. 
2. Основні підходи до вирішення проблеми готовності дітей до навчання у 
школі. 
3. Основні сфери дії педагогічної психології 
4. Психологічні особливості  педагогічного спілкування 
5. Психологічні основи  попередження неуспішності школярів у навчанні 
6. Моделі змішаного навчання за Стейкер і Хорном. 
7. Поняття «учбова діяльність» 
8. Види самоконтролю та самооцінки в учбовому процесі 
9. Основні риси співвідношення навчання і розвитку  дитини за Л.С. 
Виготським 
10. Принципи структури професійної самосвідомості вчителя. 
11. Описати методику  діагностики рівня шкільної тривожності А. Філіпса та 
розкрити  особливості її використання у педагогічній психології 
12. Описати методику «Лабіринт» (за Л.А. Венгером) та 
розкрити  особливості її використання у педагогічній психології 
13. Описати проективну методику  оцінки соціальної пристосованості дитини 
молодшого шкільного віку    ( за Рене Жилем) та розкрити  особливості її 
використання у педагогічній психології 
14. Описати методику «Кінетичного малюнку сім’ї» (за Р. Бернсом) та 
розкрити  особливості її використання у педагогічній психології    
15.  Описати методику  «Постановка учбових цілей» (за Б. Блумом) та 
розкрити  особливості її використання у педагогічній психології 

 
Історія психології 
Програма дисципліни. 
Специфіка історії психології як галузі психологічного знання. Рушійні 

сили і причини розвитку психологічних ідей. Логіка зміни предмету психології. 



 

Періодизації становлення психологічного знання. Культурологічний, 
проблемалогічний і полісистемний підходи в історичному аналізі. Науковий і 
культурологічний клімат XVII-XIX ст., його вплив на становлення психології 
як самостійної науки.  

Поняття наукова психологічна школа. Відособленість наукових шкіл, їх 
неоднорідність за предметом дослідження та методологією, історичні судьби. 
Фактори, що впливають на розвиток наукових шкіл, інтеграції та диференціації 
психологічної науки.  

Розвиток експериментальної психології в Німеччині. Психофізичні 
дослідження Е. Вебера, Г. Фехнера. Методи і способи вимірювання відчуттів. 
Ідея абсолютного і диференціального порогу чутливості. Закон Вебера - 
Фехнера.  

Метод експериментальної психології В. Вундта. Перша експериментальна 
психологічна лабораторія. Програма Вундта про розвиток психології. 
«Фізіологічна психологія» та «Психологія народів» В. Вундта. Співвідношення 
між експериментальною психологією і психологією народів як напрямами 
психологічної науки.  

Експериментальна психологія як напрямок розвитку психологічної науки 
наприкінці XIX – початку XX ст. Експериментальні дослідження пам’яті і 
мислення. Вюрцьбургська психологічна школа.  

Функціоналізм Вільяма Джеймса. Принципи психології. Поняття про 
«потік свідомості». Поняття про особистість.  

Від свідомості до поведінки. Проблема навчання в зоопсихології. 
Біхевіоризм – новий фундамент наукової психології. Дж. Уотсон про наукове 
знання та психологію, про емоції, мислення та мову. Програма психології Дж. 
Уотсона. Розвиток біхевіоризму як наукової школи та психологічного 
напрямку.  

К. Левін і гештальт-психологія. Теорія поля К. Левіна. К. Левін про 
конфлікти та мотивацію, самосвідомість, рівень домагань. Значення концепції 
взаємодії особистості та ситуації.  

Психоаналітичний рух. Психоаналіз як наукова школа. Погляди З. 
Фрейда на несвідоме. Психічна енергія, потяг і ідея психодинаміки. 
Динамічний та структурний підхід до розуміння несвідомого.  

 
Питання  

1. Система психології В. Вундта: предмет, метод, напрямки досліджень.  
2. Психологічні дослідження Вюрцбургської школи.   
3. В. Джемс: принципи психології, концепція свідомості.  
4. Передумови виникнення біхевіоризму. Концепція біхевіоризму Дж. Уотсона.  
5. Теорія поля К. Левина та його внесок у розвиток психологічної науки.  
6. Поняття психологічна школа. Характеристика психологічних шкіл за 
предметом психологічних досліджень на початку XX століття.  
7. Контекстні чинники як зовнішні рушійні сили в історії психології. Поняття 
Zeitgeist 
8. Асоціанізм як головний пояснювальний принцип психічного життя в XVII-



 

XIX ст. 
9. Концепція механіцизму і її роль в науковому світосприйнятті XVII-XIX ст. 
10. Виникнення та розвиток гуманістичного напрямку сучасної психологічної 
науки. 
11. З ім’ям Р. Декарта розпочинається новий етап розвитку психологічного 
знання. Аргументуйте трансформацію предмету психології від аристотелевої 
душі к уявленню про свідомість.  
12.  Перші експериментальні дослідження відчуття були проведені в рамках 
психофізики Е. Вебером і Г. Фехнером. Але психофізичні дослідження не були 
визнані як психологічні експериментальні дослідження. Поясніть за якої (их) 
причини психофізичні досліди не вважаються психологічним експериментом.  
13. Поясніть виникнення кризи у психологічній науці  під час її виокремлення у 
самостійну науку.  
14. У перших психологічних експериментальних дослідженнях метод 
інтроспекції вважався провідним. Але згодом від нього відмовилися. Поясніть 
чому це сталося і як розвивався психологічний експеримент в першій половині 
XX ст.  
15. Дайте пояснення тому, що психоаналітична концепція не вважалася 
науковою і не визнавалася у психологічній науці тривалий час.  
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10. Международная классификация болезней (10-пересмотр): Классификация 
психических и поведенческих расстройств: Клинические описания и указания 
по диагностике.  Доступ: https://mkb-10.com/  
 

Експериментальна психологія 
1. Бондарчук О.І.  Експериментальна психологія: курс лекцій. К.: МАУП, 
2003.  120с. 
2. Галян О.І. Експериментальна психологія: навч. посіб. К.: Академвидав, 
2012.  400с. 
3. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях:  
Навчальний посібник. К.: «ВД «Професіонал», 2007. 208 с. 
4. Зелінська Т. М. , Михайлова І. В. Практикум із загальної психології] : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К. : Каравела, 2009. 272 с. 
5. Карпенко З.С. Експериментальна психологія: методичні рекомендації до 
практичного курсу. Івано-Франківськ: Плай, 2000.  76с. 
6. Климчук М. Математичні методи у психології. Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/281088252_Matematicni_metodi_u_psihol
ogii_Navcalnij_posibnik 
7. Копець Л. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник для 
студентів ВНЗ . Видавництво : Києво-Могилянська академія. Київ, 2020. Режим 
доступу: 
https://pidru4niki.com/1584072019246/psihologiya/klasichni_eksperimenti_v_psihol
ogiyi 
8. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. Підручник. 
К.: Центр учбової літератури, 2008. 360 с. 
9. Мельничук О.Б. Психологічна діагностика: Навч. посібник. 3-тє вид. К.: 
Каравела, 2013. 316 с. 
10. Псядло Е.М.  Прикладна статистика та психометрія: Учб. посібник-
практикум Одеса, «Фенікс», 2020. 304 с.  
11. Телейко А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : 
Навч. посіб. К. : МАУП, 2007.  
12. Цуканов Б.И. Час у психиці людини. Одесса: Астропринт, 2000. 220 с. 

 
Вікова психологія 

1. Бех I. Д. Виховання особистості: навч. метод, посіб.: У 2 кн. Кн. 2. 
Особистісно орієнтований підхід: наукво-практичні засади. Київ: Либідь, 2003. 
342 с.  
2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: 
монографія. Київ: Слово, 2004. 374 с.  
3. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб. / За ред. О. В. Скрипченко, 
Л. В. Долинська, З. В. Городнійчук та ін. К. : Просвіта, 2001. 
4. Заброцький М.М. Основи вікової психології: навч. посібник. Тернопіль: 
Богдан, 2003. 
5. Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навчальний 

https://mkb-10.com/


 

посібник. Суми: ВТД «Університетьська книга»,  2006. 384с.  
6. Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: монографія. 
Київ: НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2005. 354 с.  
7. Максименко С. Д., Клименко В. В., Толстоухов А. В.  Психологічні 
механізми зародження, становлення та здійснення особистості. Київ: Вид-во 
Європейського ун-ту, 2010. 
8. Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Дитяча психологія: навч. посіб. для 
самост. роботи студ,. Київ: Ака-демвидав, 2011. 373 с.  
9. Павелків Р. В.,  Цигипало О. П. Короткий довідник з дитячої психології. 
Рівне, 2008. 55 с.  
10. Павелків Р. В. Геронтопсихологія. Медико-біологічні та соціально-
психологічні аспекти старіння. Центр навчальної літератури, 2020. 476. 
11. Василенко Л. П., Савчин М. В. Вікова психологія. Київ: Академвидав, 
2006. 360 с. 
12. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Городнійчук З.В. Вікова психологія. 
К., 2001. 
13. Муханова И. Ф., Швалб Ю. М. Возрастная психология: учеб. пособие для 
студ. Вузов. Киев. нац. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Макеев, экономикогуманитар. 
ин-т. - Донецк: Норд-пресс, 2005. 304 с.  
14. Щотка О. П. Вікова психологія дорослої людини: навч. посіб. Ніжин, 
держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. Ніжин: РВВ НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. 194 с. 
14. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. Доступ: 
https://docplayer.com/38119359-T-bauer-psihicheskoe-razvitie-mladenca.html  
15. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. Статьи: "Кризис 3 лет", 
"Младенческий возраст", "Ранний возраст", 1992. Доступ: https://iknigi.net/avtor-
lev-vygotskiy-vygodskiy/ 
 

Соціальна психологія 
1. Коваленко А. Б., Корнєв М. Н. Соціальна психологія : підручник. Київ : 
Геопринт, 2006. 400 с. 
2. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. Підручник  Київ, 1995. 
3. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення 
діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. К., 2006.  
4. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник. Вид. 2- ге, перероб. та 
доп. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 688 с. 
5. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 1. 2006.  
6. Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої освіти / за ред. 
М. М. Слюсаревського. Київ : Талком, 2018. 580 с.  
7. Козляковський П. А., Козляковський А. П. Соціальна психологія : курс 
лекцій. Практикум. Хрестоматія. ОНЮА. Миколаїв: Дизайн і поліграфія, 2005. 
424с.  
8. Лубкович І. М. Соціальна психологія масової комунікації: підруч. для 
студентів ф-ів та від-нь журналістики. Львів: ПАІС, 2013.  251с.  
9. Л. Е. Орбан-Лембрик. Соціальна психологія: навч. посібник: рекомендовано 



 

МОН України. Київ: Академвидав, 2005.  448с.  
10. Девід В. Джонсон. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 
спілкування / Пер. з англ. В. Хомика. Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2003. 
288с.  

 
Педагогічна психологія 

1. Аматьєва О.П.  Дитина — педагог: сучасний погляд: психол.-пед. та соц. 
аспекти сучас. дошк. та початк. Освіти. М-во освіти і науки України, Держ. 
закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. 
492 с.  
2. Виховання гуманістично спрямованої особистості: навч.-метод. посіб. 
Рівне: Волин. обереги, 2011. 234 с. 
3. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. К.:, 2013.  480 с. 
4.  Ґордон Т. Виховання без невдач: стосунки батьків з дітьми.  Львів: 
Свічадо, 2011. 331 с. 24  
5. Заброцький М.М. Педагогічна психологія.  К: МАУП, 2012. 77 с. 
6. Заброцький М.М., Шапошникова Ю.Г. Лекції з педагогічної психології: 
навчальний посібник. Херсон : Грінь, 2014. 144 с. 
7. Кузнєцов М. А., Грицук О. В. Емоційне вигорання вчителів: основні 
закономірності динаміки. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків: ХНПУ, 2011. 207 с.  
8.  Левченко О. Соціально-психологічні моделі та механізми професійного 
становлення майбутніх фахівців у вищій школі.  Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 
2011. 238с. 
9. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : практикум. К.: Каравела, 2009. 
224 с.  
10. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посібник. 2-е вид., випр. І 
доп.  К.:Каравела, 2012. 264 с.  
11. Навчання, виховання і розвиток обдарованої особистості: ретроспектива і 
перспектива : зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2010. 171с. 
12. Ортинський В.  Л.  Педагогіка вищої школи: навч. 
посіб.  для студ.  вищ.  навч.  закл.   К.  : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.  
13. Педагогічна та професійна психологія : конспект лекцій здобувачів. 
Уклад. Богдан Ж. Б., Солодовник Т. О. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 68 с.  
14. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. 3-тє вид., 
випр. Суми: ВТД „Університетська книга", 2010. 352 с.  
15. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Нав.посіб. К. : Академвидав, 2007. 
424 с.  
16.  Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А.,  Коханова О.П. Педагогічна 
психологія. Навчальний посібник.К : Центр учбової літератури, 2012. 168 с. 
17. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. Вікова і педагогічна 
психологія: Навч. посіб. К.: Каравела, 2012. 416 с.  
18. Степанов О.М.Педагогічна психологія: Навч. посібник.К.:Академвидав, 
2011. 416 с. 
19. Тодорова І. С. Педагогічна та професійна психологія : навчально-



 

методичний посіб. Полтава : ПУЕТ, 2012. 81 с. 
 

 
Історія психології 

1. Жуков С. М., Жукова Т. В. Історія психології: навчальний посібник /С. М. 
Жуков,.  К.: Центр навчальної літератури, 2005.  210 с. 

2. Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології:  Навч. посібн.  К.: 
Ельга, Ніка-Центр, 2010.  248 с.  

3. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний 
посібник для ВНЗ.   К.: Либідь, 2007  832 с. 

4. Махній М.М, Скок М.А. Історія психологічної думки : навч. посібник / 
М.М. Махній,.  Чернігів, 2010.  256 с. 

5. Роменець В.А. Історія психології. XIX - XX століття.  К. 2007. 
6. Роменець В.А. Історія психології. XVII століття. Епоха Просвітництва.  К. 

2006. 
7. Роменець В.А. Історія психології: Cтародавній світ. Середні віки. 

Відродження. К. 2006. 
8. Рыбалка В. В. Теории личности в отечественной философии, психологии 

и педагогике. Киев, 2015.  873 с. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

  Оцінка "відмінно" (А)  ставиться за повну, глибоку, логічну відповідь, 
демонстрацію розуміння нормативного матеріалу та правильне його 
тлумачення, доказові висновки, правильне використання правової термінології 
та літератури. 
 Оцінка "добре"(В) - ставиться в разі, коли відповідь відповідає 
зазначеним вимогам, але викладений матеріал недостатньо систематизовані, не 
продемонстровано стійкі вміння  у визначенні понять, у висновках і 
узагальненнях є окремі неточності. 

Оцінка "добре" (С) -  ставиться в разі,  коли відповідь в цілому відповідає 
зазначеним вимогам, але викладений матеріал не систематизований, не 
продемонстровано вміння  у визначенні понять, у висновках і узагальненнях є 
неточності. 

Оцінка "задовільно"(Д)  - ставиться, коли студент виявляє розуміння  
основних положень питань, але спостерігається  поверховність знань, 
визначення понять нечітке, недостатні вміння і аргументи,  допущені помилки 
правильного тлумачення психологічних явищ. 

Оцінка "задовільно"(Е)  - ставиться, коли студент виявляє розуміння  
основних положень питань, але спостерігається  поверховність знань, невміння 
визначення понять, недостатні вміння і аргументи,  допущені істотні помилки 
правильного тлумачення психологічних явищ. 

Оцінка "незадовільно" (FX) – ставиться, якщо відповідь неправильна і 
свідчить  про незнання  основного матеріалу, грубі помилки у визначення 
понять, розв'язання питань. 



 

 
 

Критерії оцінювання Кількість 
набраних 

балів 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 

Оцінка за 
національно
ю щкалою  

Відмінно ( відмінне розкриття 
матеріалу, без помилок, вміле 
використання нормативних джерел) 

 
90…100 

 
А 

 
відмінно 

Дуже добре  розкриття матеріалу лише 
з незначною кількістю помилок) 

85…89 В  
добре 

 Добре (розкриття матеріалу вище 
середнього рівня з кількома помилками) 

75…84 С 

Задовільно (розкриття матеріалу на 
середньому рівні з помилками) 

70...74 D  
 

задовільно 
 

Задовільно (розкриття матеріалу на 
середньому рівні з великою кількістю 
помилок) 

60...69 E 

Незадовільно (нерозкриття матеріалу з 
великою кількістю істотних помилок) 

 FX незадовільно 
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